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Bendra informacija apie rinkimus
Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą 90 dienų iki rinkimų dienos, tai yra, iki 2018 m. gruodžio 3 d.), kuriems
rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narius gali ir
teisę gyventi Lietuvos Respublikoje turintis kitos Europos Sąjungos valstybės narės
pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo
šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje
savivaldybėje.
Savivaldybės tarybos nariu, savivaldybės meru gali būti renkamas nuolatinis šios
savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 18 metų ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės
teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos.
Kandidatus į savivaldybės tarybos narius, merus gali kelti politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai ir į merus gali išsikelti patys asmenys.

RINKĖJO KORTELĖ
Rinkėjo kortelė išrašoma pagal rinkėjų sąrašo sudarymo metu deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu konkreti gyvenamoji vieta nedeklaruota, panaikinta ar rinkėjas
deklaravo išvykimą į užsienį, bet gyvena Lietuvoje, dėl įrašymo į rinkėjų sąrašus jis turi
kreiptis į apylinkės rinkimų komisiją pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.
Rinkėjo kortelė yra neprivaloma. Rinkėjui, einant balsuoti, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir asmens kodas).
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Informacija rinkėjui
trumpuoju telefono numeriu 1855
Kviečiame naudotis Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2019 m. vasario 6 d. Informacinės linijos
darbo laikas – 07.00 – 20.00 val.
Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių operatorių tinklų. Skambučio kaina – kaip į savo tinklą pagal savo plano tarifus.
Telefonu 1855 sužinosite:
• ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;
• kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;
• ar rinkimų apylinkė pritaikyta rinkėjams su negalia;
• apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną nebūsite savo rinkimų
apylinkėje;
• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalėsite nuvykti į savo rinkimų
apylinkę;
• kaip susisiekti su savivaldybės ar apylinkės rinkimų komisija, komisijos adresą.
Naudojimosi paslauga sąlygos
Norėdami gauti išsamią informaciją apie Jūsų įrašymą į rinkėjų sąrašą, būsite paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą, pavardę. Paskambinę šiuo numeriu, sužinosite rinkimų apylinkę, savo rinkėjo kortelės numerį ir kt. Informacija teikiama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, todėl
rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik patys pasakę savo adresą, Jūs galėsite pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu esate įrašytas į rinkėjų sąrašą, ar tokiu adresu Jums yra
išrašyta rinkėjo kortelė.
Nusiskundimų registracija
Telefonu 1855 galite pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Taip pat galite
pranešti, kad gyvenate deklaruotu adresu, bet negavote rinkėjo kortelės. Jūsų nusiskundimas bus perduotas savivaldybės rinkimų komisijai. Skundai registruojami prisistačius, o Jums atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.

iŠANKSTINIS BALSAVIMAS
Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į
rinkimų apylinkę.
Kaip balsuojama iš anksto:
1. rinkėjui išduodamas Išankstinio balsavimo lakštas;
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2.
3.
4.
5.

užpildomi rinkimų biuleteniai;
užpildyti rinkimų biuleteniai įdedami į vidinį balsavimo voką;
užklijuojamas vidinis balsavimo vokas;
vidinis balsavimo vokas kartu su rinkėjo kortele, paimta iš Išankstinio balsavimo lakšto, įdedamas į išorinį balsavimo voką;
6. užklijuojamas išorinis balsavimo vokas.
Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiais rinkimų biuleteniais) rinkėjas įteikia rinkimų komisijos
nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu
ženklu ir išduoda rinkėjui šio voko priėmimo kvitą.
Visus šiuos veiksmus rinkėjas atlieka pats. Jeigu rinkėjas dėl fizinių trūkumų šių
veiksmų pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo pasirinktas asmuo. Šis asmuo rinkimų biuletenį privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį.
Draudžiama priimti iš rinkėjų neužklijuotus išorinius balsavimo paštu vokus.
Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo vokus ar juos perduoti kitiems asmenims.
Balsavimas iš anksto savivaldybių pastatuose vyks 2019 m. vasario 27 – 28 dienomis (per pakartotinį balsavimą kovo 13 – 14 dienomis) nuo 8 iki 20 val.

BALSAVIMAS NAMUOSE
Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti
rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 forma) ir yra įrašyti į namuose
balsuojančių rinkėjų sąrašus. Prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkės rinkimų komisijai. Balsavimas namuose vyks 2019 m. kovo 1– 2 dienomis (pakartotinis
balsavimas kovo 15 – 16 dienomis).

Balsavimas specialiuose
balsavimo punktuose
Rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus
ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją
karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją
karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse
operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse,
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tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose), gali balsuoti specialiai balsavimui
sudarytuose specialiuose balsavimo punktuose jų darbo valandomis 2019 m. vasario
27–kovo 1 dienomis (pakartotinis balsavimas kovo 13–15 dienomis).

bALSAVIMAS RINKIMŲ DIENĄ
Rinkimų dieną balsavimas vyksta rinkimų apylinkėje nuo 7 iki 20 val. Rinkėjas
balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas. Rinkėjas gali
balsuoti ir kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu abi šios rinkimų apylinkės
yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir
apylinkių rinkimų komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš
rinkimų apylinkių, o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas,
rinkimų komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra padarytas
įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir rinkėjo balsas, jeigu
bus gautas balsavimo paštu voke, nebus skaičiuojamas.

INFORMACIJA RINKĖJAMS SU NEGALIA
Rinkimų įstatymuose yra nustatyta, jog balsavimo patalpa turi būti pritaikyta rinkėjams su negalia. Už balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgaliesiems yra
atsakingos savivaldybių administracijos.
Rinkimų apylinkių, pritaikytų rinkėjams su negalia, sąrašą galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt ir portale www.rinkejopuslapis.lt. Jei rinkėjo rinkimų apylinkė nėra pritaikyta rinkėjui su negalia, tai toks rinkėjas
gali balsuoti artimiausioje neįgaliesiems pritaikytoje rinkimų apylinkėje.
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Kandidatų į Tauragės rajono merus programos

Vidas
Bičkus
Viuomeninis rinkimų komitetas
„Nepartinė Tauragė“

Jau ne vienerius metus daugelį iš mūsų kamuoja suvokimas, kad partinė demokratija,
kurią pavadinti demokratija yra sunku, išgyvena gilią moralinę krizę ir nesugeba užtikrinti
prasmingo atstovavimo mūsų valiai.
Prieš rinkimus politikų dalijami nerealūs pažadai tarsi užburia kai kuriuos rinkėjus.
Politikavimas ir susiskaldymas, partiniai ir savanaudiški interesai užvaldė ne tik didžiąją politiką, bet ir savivaldą. Deja, Tauragės kraštas taip pat ne išimtis.
Natūralu, kad tokioje terpėje subrendo „Nepartinė Tauragė“. Mūsų komandą, kurios
nariai neabejingi tolesniam savo krašto likimui, iškėlė mane kandidatu mero pareigoms
užimti. Mūsų tikslas sukurti TIKRĄJĄ SAVIVALDĄ, kuri atvers galimybes kiekvienam Tauragės krašto žmogui pasijusti tikru šeimininku.
Savivaldai nereikia politikos ir jos ideologinių srovių. Reikia tik sąžinės, atsakomybės,
teisingumo ir kitų žmogiškųjų vertybių.
Dirbdamas atsakingose pareigose, ilgus metus vadovaudamas bendruomenei „Skaudvilės kraštas“ sukaupiau naudingos patirties, kuri, neabejoju, labai reikalinga ir einant
mero pareigas.
Balsuodami mes esame laisvi apsispręsti, kuo pasitikėti. Jei patikėsime TIKROSIOS SAVIVALDOS idėja, kuri siekia įtraukti kuo daugiau atsakingai mąstančių ir veikiančių piliečių,
daug ką pakeisime, o jei liksime prie senos politikavimo tvarkos, tikėtis kitokio gyvenimo
bus sudėtinga.
Tad, kviečiu patikėti mano ir „Nepartinės Tauragės“ komandos siūlomomis vertybėmis.
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Kandidatų į Tauragės rajono merus programos

Virginija
Eičienė
Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga
Tauragė – stiprių bendruomenių
kraštas
Mano veiklos kryptys ir darbai šiam tikslui pasiekti:
- Miesto ir kaimo bendruomenių, skatinančių socialinę ir pilietinę veiklą, plėtotė.
- Produkcijos gamybos ir jos perdirbimo rajone skatinimas.
Tauragė – darniai besivystantis kraštas
- Savivaldos, paremtos protingais, ūkiškais sprendimais (tinkamai ir efektyviai panaudojant biudžetines lėšas, ES teikiamą paramą ūkinėms ir visuomenės problemoms spręsti), kūrimas.
- Nevyriausybinių bei bendruomeninių organizacijų, vaikų ir jaunimo projektų bei socialinės inovacijos vietos bendruomenėse, socialinių paslaugų pažeidžiamoms grupėms
plėtotė.
Tauragė – kuriantis kraštas
- Platesnio visuomenės įsitraukimo į kultūrinį ir bendruomeninį gyvenimą skatinimas.
- Švietimo ir kultūros darbuotojų bendradarbiavimo skatinimas, profesionalaus meno
kūrėjų įtraukimas į savivaldą
- Rajono švietimo ir kultūros centrų – bibliotekų, jaunimo centrų ir kitų įstaigų, skatinančių kultūrinį visuomenės savirealizavimą, bendruomenių stiprėjimą, savanorišką kultūrinę veiklą, išsaugojimas ir stiprinimas.
Tauragė – sveikai gyvenantis kraštas
- Visuomenės sveikatos stiprinimas, atsižvelgiant į asmens fizinę, psichologinę būklę,
socialinę padėtį.
- Visuomenės švietimas ir informavimas sveikos gyvensenos temomis.
Tauragė – besimokantis kraštas
- Bendrojo ugdymo mokyklų įvairovės ir jų iniciatyvų skatinimas pasirenkant formaliojo ir neformaliojo ugdymo būdus.
- Švietimo, socialinių paslaugų ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimas.

Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Kandidatų į Tauragės rajono merus programos

Vaidotas
Globys
Darbo partija

ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Todėl sieksiu, kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos gyventojų
poreikių tenkinimu.
Užkirsiu kelią korupcijai ir klanų valdymui. Todėl savivaldybės tarnautojai už savo
sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsiu mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Todėl, pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Plėsiu ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą.
Skatinsiu kultūrinį lavinimą.
Organizuosiu, kad būtu teikiamos tik kokybiškas socialines paslaugas. Todėl optimizuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui,
neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksiu dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Todėl prioriteto tvarka
finansuosime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus.
Sukursiu palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Todėl stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsiu verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas. Todėl
didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas savivaldybėje
kuriantį smulkųjį verslą.
Išspręsiu automobilių parkavimo problemas daugiabučių rajonuose.
Skatinsiu Tauragės miesto ir priemiesčio dujofikavimą.
Aktyvinsiu Tauragės miesto gatvių renovaciją.
ATSAKAU UŽ SAVO ŽODŽIUS!
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Kandidatų į Tauragės rajono merus programos

Dovydas
Kaminskas
Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

UŽ TAURAGĘ, KURIA DIDŽIUOJAMĖS!
Mano tikslas, kad žmonės, gyvenantys Tauragės rajone, džiaugtųsi ir didžiuotųsi
savo kraštu. Tauragės rajonas – ekonomiškai stiprus, kūrybingas, modernus ir atviras
naujoms idėjoms. Rajono ateitis kuriama diegiant inovacijas ir mąstant pažangiai. Tokia mano vizija.
Su dar didesne energija ir tikslais tęsime pradėtus mūsų vieningos komandos
darbus. Siekiame, kad kiekvienas tauragiškis spręstų rajono problemas kartu ir taip
prisidėtų prie savo krašto augimo. Visi kartu kuriame Tauragę, kuri yra regiono kultūros, laisvalaikio ir ekonomikos centras. Dirbame, kad kurtųsi naujos darbo vietos,
šiuolaikiškos, inovatyvios kultūros ir pramogų erdvės. Rūpinamės aukščiausios kokybės švietimo paslaugų užtikrinimu, kad vaikai užaugtų ateičiai pasiruošusiomis,
atsakingomis, kūrybingomis ir Lietuvą mylinčiomis asmenybėmis. Kuriame Tauragę,
kurioje pagrindinės vertybės yra sąžiningumas, atsakingumas, atvirumas, pasitikėjimas ir pagarba.
Dirbame Tauragės kraštui:
- Vystome smulkų ir vidutinį verslą, pritraukiame investicijas, ugdome verslumo
įgūdžius ir kūrybiškumą;
- Mažiau biurokratijos – daugiau sąžiningo ir efektyvaus valdymo;
- Komunaliniai mokesčiai vieni mažiausių Lietuvoje;
- Biudžeto lėšas naudojame skaidriai ir efektyviai;
- Miestas ir kiekviena gyvenvietė patogi bei gyva. Kiekvienoje gyvenvietėje sutvarkyta aplinka patogiam šeimų gyvenimui;
- Sudarome sąlygas sugrįžti mokslus baigusiam jaunimui ir jaunoms šeimoms kurti savo gyvenimą Tauragėje;
- Socialinę paramą gauna žmonės, kuriems jos labiausiai reikia, parama nemažina
paskatų patiems rūpintis savo gerove;
- Nuoseklus privataus, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas.
Tikėkite vieninga mūsų komanda. Mes pasiryžę tęsti darbus ir sąžiningai
dirbti Tauragės žmonėms.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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Kandidatų į Tauragės rajono merus programos

Rimantas
Kičas
Išsikėlė pats

1. Politinės korupcijos mažinimas.
2. Sąžiningas miesto valdymas.
3. Kad žmonės pradėtų tikėti savo rinkta valdžia.
4. Tauragės ,, karaliukų” įtakos mažinimas.
5. Tauragės raj. žmonių (kiekvieno) problemų identifikavimas ir problemų sprendimas.
6. Tauragės raj. vykdomų projektų reikalingumo nustatymas ir naujų projektų kūrimas ir įgyvendinimas pagal tikrą poreikį.
7. Sąžiningas projektų rangovų parinkimas eliminuojant korupciją.
8. Utopinių, neįgyvendinamų ar nerealių pažadų nedavimas (rinkėjų nemulkinimas).
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Kandidatų į Tauragės rajono merus programos

Darius
Petrošius
Lietuvos socialdemokratų partija

Tauragiškių vardu!
Mieli tauragiškiai,
tvirtai tikiu, kad kiekvieno žmogaus tikslas yra visuomenės gerovė. Šio tikslo vedami žmonės telkiasi į bendruomenes, renkasi lyderius ir kartu veikdami kuria savo
krašto ateitį.
Dirbsiu skaidriai ir atvirai, ryžtingai kovosiu su bet kokiomis korupcijos apraiškomis, savivale ir piktnaudžiavimu.
Užtikrinsiu darnų rajono infrastruktūros vystymą – asfaltuojant kelius ir gatves,
klojant šaligatvius, gerinant miesto ir gyvenviečių apšvietimą, tvarkant viešąsias erdves.
Užtikrinsiu, kad savivaldybės Tarybos sprendimai sudarytų palankias sąlygas verslo plėtrai ir darbo vietoms kurti – nepažeidžiant sąžiningos konkurencijos principų.
Asmeniškai rūpinsiuosi ir kontroliuosiu, kad viešųjų paslaugų - šildymo, vandens
ir nuotekų, šiukšlių surinkimo, susisiekimo, kainos būtų sąžiningos.
Užtikrinsiu, kad kokybiškam laisvalaikio praleidimui būtų tinkamai parinkta ir
įrengta turizmo, sporto, rekreacijos ir kultūros objektų infrastruktūra visoje savivaldybės teritorijoje.
Rūpinsiuosi sveikatos apsaugos bei socialinės rūpybos tobulinimu ir finansinės
padėties gerinimu, pašalpų ir kompensacijų sistemos skaidrumu bei sąžiningumu.
Sieksiu subalansuotos švietimo sistemos - skirsiu dėmesį ugdymo kokybei, inicijuosiu socialinį dialogą, rūpinsiuosi, kad kiekvienas mokinys ir mokytojas siektų pažangos emociškai saugioje ir visapusiškai aprūpintoje aplinkoje. Skatinsiu kokybiškų
ir visiems prieinamų neformalaus ugdymo paslaugų plėtrą.
Skatinsiu ir palaikysiu visas iniciatyvas. kurios telks tauragiškius puoselėjant bendruomeniškumą, neišskiriant nei vienos socialinės gyventojų grupės.
Vaikų darželis, sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio arena, edukacinis centras neįgaliesiems, modernus „ūkininkų turgelis“, 80 proc. asfaltuotų gatvių –
mes tai galime. Kviečiu Jus nelikti abejingais!
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Kandidatų į Tauragės rajono merus programos

Silverijus
Statkus
Partija Tvarka ir teisingumas

Stipri šeima – Saugi bendruomenė –
Atsakinga savivalda
Esu tauragiškis - gimęs, augęs ir šiuo metu gyvenantis Tauragėje, todėl puikiai
pažįstu šį nuostabų kraštą ir darbščius jo žmones. Siekdamas Jūsų pasitikėjimo, kandidatuoju į Tauragės rajono savivaldybės merus. Mano vertybinės nuostatos: stipri
šeima – saugi bendruomenė – atsakinga savivalda.
Savivalda yra pamatas, ant kurio iškyla brandi demokratinė valstybė, kuri gali egzistuoti tik aktyvių, kūrybingų, gebančių kritiškai mąstyti, vertinti viešąjį gyvenimą bei
valdžią, piliečių dėka. Vietos savivalda privalo susigrąžinti visuomenės pasitikėjimą,
veikti efektyviai, skaidriai, užtikrinti šimtaprocentinį viešumą.
Tauragė - tai kraštas, kuriame turi klestėti laisvė ir teisingumas, demokratija bei
socialinė ekonomika.
Ypatingą dėmesį skirsiu:
-savivaldos stiprinimui. Savivaldos sistemoje, visuose jos lygmenyse būtina įtvirtinti visai kitokį viešumo ir skaidrumo standartą;
-verslo plėtrai. Patikimos partnerystės įtvirtinimas tarp savivaldos ir verslo, krašto
ekonominio pamato stiprinimas pasitarnaus kuriant sąlygas smulkaus verslo plėtrai
bei įvairovei;
-viešųjų ir privačių iniciatyvų skatinimui. Gerinant socialinių paslaugų tinklą, kurti
saugias ir orias gyvenimo sąlygas senjorams, vienišiems ir negalios ištiktiems žmonėms;
-krašto infrastruktūros gerinimui. Išvystyti poilsio, sporto, kultūros, turizmo infrastruktūrą siekiant pritraukti aktyvų, verslų, atsakingą už savo dabartį ir ateitį jaunimą,
norintį kurti čia gyvenimą;
-saugioms ir patogioms gyvenimo sąlygoms visuose rajono kampeliuose - su atnaujintomis kelių dangomis, pėsčiųjų bei dviračių takais, apšviestomis gatvėmis.
Savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės, kuria kiekvienas žmogus. Kviečiu Tauragės krašto žmones kartu kurti mūsų krašto istoriją.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Kandidatų į Tauragės rajono merus programos

Giedrė
Stulginskienė
Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys
demokratai

Mūsų vizija – Tauragė – regiono lyderis. Mes esame ir visada būsime žmonių pusėje. Susitarkime su bendruomenių, švietimo, kultūros, sporto, verslo ir politikos
atstovais dėl tauragiškių ateities.
BENDRUOMENĖ
Mūsų tikslas – stipri ir susitelkusi bendruomenė, platus bendruomeninių paslaugų tinklas, tarpusavio pagalbos tradicijos.
Skatinsime bendruomenes teikti ugdymo, slaugos, globos ir kt. paslaugas. Atsigręšime į Tauragėje gyvenančias šeimas, užtikrinsime galimybes įsidarbinti ir visiems prieinamą socialinę gerovę. Pritrauksime reikalingus specialistus – gydytojus, mokytojus, kt.
Kompensuosime būsto, mokymo išlaidas.
PAJAMŲ AUGIMAS
Sąžiningas atlygis dirbantiesiems, palankios sąlygos darbo vietų kūrimui, tvarus ir socialiai atsakingas verslas.
Skatinsime kurtis smulkų verslą, didinsime investicinį regiono patrauklumą. Bendradarbiausime su investicijų skatinimo platformomis, skatinsime kurtis pagalbos verslui institucijų atstovybes.
SAVIVALDA
Skaidrus ir teisingas biudžeto paskirstymas.
Rengsime tauragiškių apklausas strateginiais klausimais, įtrauksime gyventojų atstovus į sprendimų priėmimą.
APLINKA
Saugi, patogi ir funkcionali gyvenamoji aplinka, visiems prieinamos viešosios
erdvės ir traukos centrai.
Išasfaltuosime žvyruotas miesto gatves per 5–7 metus. Pastatysime 3500 vietų laisvalaikio centrą-areną Tauragėje. Pritrauksime lėšas iš Valstybės investicijų programų, ES
fondų infrastruktūros gerinimui.
ŠVIETIMAS
Racionaliai naudojami ištekliai, dialogas su švietimo bendruomene, prieinamos
kokybiškos švietimo paslaugos, vieninga kultūros politika.
Didinsime darželių grupių skaičių, diegsime Visos dienos mokyklos modelį. Užtikrinsime patogų viešąjį transportą rajono mokiniams. Efektyvinsime mokyklų tinklą. Tarsimės
su mokytojais dėl darbo sąlygų gerinimo. Kelsime kultūros lygį.
Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Partijų, visuomeninių rinkimų komitetų rinkimų programos

Partija
Tvarka ir teisingumas

Nr. 1
Stipri šeima – Saugi bendruomenė – Atsakinga savivalda
Savivaldos istoriją, kaip ir šeimos, bendruomenės, kuria kiekvienas žmogus. Mes
kviečiame Tauragės krašto žmones kurti mūsų krašto istoriją kartu.
Esame vertybių partija, orientuota į įvairius gyventojų sluoksnius, į visus žmones
bei jų grupes ir pasisakome už stiprią šeimą, saugią bendruomenę ir atsakingą savivaldą.
Partija ,,Tvarka ir teisingumas“ keičiasi, atsinaujina ne tik naujais žmonėmis, bet ir
idėjomis.
Mūsų laukia daug naujų iššūkių, kad galėtume pasiekti užsibrėžtus tikslus, tikimės
Tauragės krašto žmonių palaikymo.
Mūsų siekis savivaldoje - Tauragė tai kraštas, kuriame klesti laisvė ir teisingumas,
demokratija bei socialinė ekonomika. Savivaldai reikia teisingumo. Teisingumas reiškia lygias teises visiems. Įstatymai privalo apsaugoti nuo savivalės ir piktnaudžiavimo
valdžia. Mes esame už pagarbą žmogaus ir piliečio teisėms.
Turėdami aiškią savivaldos ateities viziją, einame dirbti kaip vieninga komanda ir sakome taip: piliečių savivaldai, piliečių, bendruomenių įtraukimui į savivaldos
valdymą, seniūnų ir seniūnaičių galių didinimui sprendžiant ūkinius ir finansavimo
klausimus, biudžeto lėšų subalansavimui, jų naudojimo efektyvumui, kuriančiam ir
mokančiam verslui, darbo vietų kūrimui. Mums svarbu integruota teritorijų plėtra, o
ne siauras sektorinis planavimas. Būsime iniciatyvūs, ieškosime galimybių pasinaudoti įvairiais galimais finansavimo šaltiniais, kad taptume patrauklūs, kad mūsų kraštas
gražėtų, jame gyventų stiprios šeimos, saugios bendruomenės.
Mūsų komandą vienija politinė kultūra, kompetencija, profesionalumas ir asmeninė atsakomybė. Tikime Tauragės krašto žmonių palaikymu, esame sąžiningi, principingi ir atsakingi politikai, kuriems rūpi mūsų krašto ateitis.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Partijų, visuomeninių rinkimų komitetų kandidatų sąrašai

Nr. 1
Partija
Tvarka ir teisingumas
1. SILVERIJUS STATKUS
2. KĘSTUTIS PETKUS
3. EDITA VAITKUTĖ-ZINKĖ
4. LAIMONAS NORVILIS
5. VIDAS RIEPŠAS
6. JUSTINA BALČIŪNAITIENĖ
7. POVILAS MAČIULIS
8. ELENA JURGILIENĖ
9. VIKTORIJA MISEVIČIENĖ
10. JOVITA PETKIENĖ
11. GUODA ANDRULYTĖ
12. KAROLIS LILEIKA
13. REDA PUDŽEVELIENĖ
14. ANDRIUS VISMANTAS
15. ZENONAS KOMSKIS
16. JONAS VAIČIULIS
17. SILVIJA BALSERIENĖ
18. LINVYDAS SURVILAS
19. VIJOLETA VASILIAUSKIENĖ
20. ILONA JONČIENĖ
21. VIDAS JUŠKA
22. RITA JUŠKEVIČIENĖ

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus
rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Partijų, visuomeninių rinkimų komitetų rinkimų programos

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Nr. 2
1. Tauragė – stiprių bendruomenių kraštas
Tauragė – mūsų kraštas, kur glaudžiai susipina ekonomikos augimo, socialinės
raidos, kultūros vystymosi, aplinkos apsaugos reikmės bei įvairių visuomenės grupių
poreikiai ir lūkesčiai.
Mūsų tikslas – užtikrinti, kad visi tauragiškiai ir rajono gyventojai galėtų naudotis
miesto vystymosi, ir kaimo plėtros pasiekimais, ir drauge kurti teisingą, darbščią, pilietišką bendruomenę.
2. Tauragė – darniai besivystantis kraštas
Lietuvos regioninė politika grindžiama sisteminiu požiūriu į ekonomikos vystymąsi, socialinę raidą bei gamtinių ekosistemų tvarumą, visoje šalyje sudarant lygiavertes sąlygas aukštesnės gyvenimo kokybės sukūrimui.
Mūsų tikslas – sutelkti akademinės bendruomenės, savivaldos, verslo bei visos visuomenės pastangas darnaus vystymosi siekiams įgyvendinti Tauragės regione.
3. Tauragė – kuriantis kraštas
Kultūra, jos daugiaprasmė raiška yra bendruomenės vertybinis pamatas ir kūrybingumo šaltinis, istorinio paveldo ir ateities įžvalgos erdvė.
Mūsų tikslas – atverti ir integruoti į rajono gyvenimą įvairius kūrybos sektorius,
skatinti visų tauragiškių saviraišką.
4. Tauragė – sveikai gyvenantis kraštas
Sveikata –svarbiausias asmens gyvenimo pagrindas bei esminė aktyvios visuomeninės ir profesinės veiklos prielaida.
Mūsų tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos kultūrą, nukreiptą į visų amžiaus grupių
asmenų gerovę.
5. Tauragė – besimokantis kraštas
Išsilavinimas ir profesinis tobulėjimas yra esminės prielaidos kiekvienam asmeniui
atskleisti ir ugdyti savo gebėjimus, siekti karjeros darbe, atrasti prasmingas saviraiškos
sritis – aktyviai prisidėti prie miesto gerovės.
Mūsų tikslas – užtikrinti visiems prieinamo kokybiško bendrojo ugdymo sąlygas ir
skatinti mokytis visą gyvenimą.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Partijų, visuomeninių rinkimų komitetų kandidatų sąrašai

Nr. 2
Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

1. VIRGINIJA EIČIENĖ
2. KAZYS BIVAINIS
3. JOLANTA SKRODENIENĖ
4. MARGARITA RIMKUTĖ
5. ANTANAS JURKAUSKIS
6. INGA KLEINAITIENĖ
7. REGINA RIMKIENĖ
8. JOLANTA VAITIEKIENĖ
9. TOMAS KRASAUSKAS
10. ROKAS MACAITIS
11. KĘSTUTIS BALAŠAITIS
12. NIJOLĖ SALECKIENĖ
13. GINTARĖ PAVALKYTĖ-VASILIAUSKIENĖ
14. RIMANTAS KIUPELIS
15. SOLVEIGA SKARBALIŪTĖ
16. PETRAS KULIKAUSKAS

17. ALGIRDAS MACIJAUSKAS
18. MARIJA JASAITIENĖ
19. ROBERTAS JACIKEVIČIUS
20. FABIJONAS EIČAS
21. GRETA AUKSORIŪTĖ
22. KRISTINA JONUŠIENĖ
23. MINDAUGAS MACIJAUSKAS
24. ASTA JUKNIENĖ
25. RIMAS MACAITIS
26. DALIA PETROŠIENĖ
27. VAIDMANTAS KVEDYS
28. DAINORA ZEVECKĖ
29. ZOFIJA JUCIENĖ
30. NIJOLĖ ŽEMGULIENĖ
31. EDYTA LOBŠIENĖ
32. SANDRA TRIUKAITĖ-VALINČIENĖ

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus
rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Partijų, visuomeninių rinkimų komitetų rinkimų programos

Lietuvos
socialdemokratų partija

Nr. 4
TAURAGIŠKIŲ VARDU!
Nuolatinį dėmesį skirsime žmogui:
Pastatysime naują vaikų darželį – eilių nebebus;
Pastatysime sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio areną;
Sieksime neįgaliųjų integracijos, užtikrinant teisę kurti ir gyventi savarankiškai.
Įrengsime edukacinį centrą neįgaliesiems ir jų šeimoms;
Sieksime subalansuotos švietimo sistemos. Užtikrinsime kanceliarinių priemonių
įsigijimo kompensavimą mokytojams, o visiems mokiniams – mokymo priemonių
krepšelį;
Spartinsime gatvių asfaltavimo, šaligatvių tiesimo, dviračių takų, automobilių
aikštelių prie daugiabučių namų įrengimo darbus. Tikslas – 2023 m. asfaltuotų miesto
ir gyvenviečių gatvių 80%;
Aktyvindami bendradarbiavimą su kaimo ir miesto bendruomenėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis skirsime 30% didesnį finansavimą;
Remsime projektus, skatinančius jaunimo verslumą, kūrybiškumą, ryšių užmezgimą, komandinį darbą ir kitas kompetencijas;
Užtikrinsime, kad Tarybos sprendimai ir tvarkos sudarys palankias sąlygas verslo
plėtrai ir darbo vietų steigimui bei finansinei paramai gauti, nepažeidžiant sąžiningos
konkurencijos principų;
Užtikrinsime, kad viešųjų paslaugų kainos bus sąžiningos ir pagrįstos;
Užtikrinsime didesnį verslo plėtros rėmimą kaime ir ženklesnį finansavimą melioracijos įrenginių priežiūrai ir atstatymui;
Modernizuosime Tauragės miesto centre esantį „ūkininkų turgelį“;
Užtikrinsime profesionaliai veikiančią socialinių ir sveikatos paslaugų sistemą;
Skirsime daugiau lėšų skurdo mažinimo programai finansuoti;
Užtikrinsime stadionų ir sporto aikštynų modernizavimą - jie bus šiuolaikiški, apšviesti ir atviri visiems;
Parengsime sodininkų bendrijų vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo projektus;
Padidinsime kultūros darbuotojų darbo užmokestį;
Remsime religines bendruomenes.
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Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Partijų, visuomeninių rinkimų komitetų kandidatų sąrašai

Nr. 4
Lietuvos socialdemokratų partija
1. DARIUS PETROŠIUS
2. MATAS PETRAITIS
3. RITA GRIGALIENĖ
4. EFREMA BITINIENĖ
5. PRANAS PETROŠIUS
6. TADAS POVILAITIS
7. VACLOVAS KARBAUSKIS
8. DAIVA ALBRECHTIENĖ
9. MINDAUGAS MANČAS
10. ARŪNAS BEIŠYS
11. PALMYRA GYLIENĖ
12. IRMANTAS MOCKUS
13. LILIJA TRANELIENĖ
14. ORESTAS KLIUNKA
15. RIMA RIMKUTĖ
16. ALGIRDAS MOSĖJUS
17. STASYS LAPĖ
18. VIKTORAS KOVŠOVAS
19. VAIDA LAUGALIENĖ
20. KĘSTUTIS BARTUŠIS
21. IEVA BARTKIENĖ
22. SAMANTA RIMKUTĖ
23. VLADAS LIEKIS
24. AUDRIUS BITINAS
25. ARŪNAS JANCEVIČIUS

26. VIDA GEDMINTAITĖ
27. SIGITAS KLYMANTAS
28. RIMANTAS PARNARAUSKAS
29. VAIDA ŽALANDAUSKIENĖ
30. SONATA JANČIENĖ
31. REMIGIJUS TEKORIUS
32. DIANA KISIELIENĖ
33. RIMAS EŽERINSKAS
34. VILMA DIRGINČIENĖ
35. IGNAS STIRBYS
36. ALMA LEVANAUSKIENĖ
37. ALBINAS ČERNAUSKAS
38. RAMŪNAS JUCIUS
39. ROMALDAS MACIULEVIČIUS
40. ROMAS KOŠYS
41. GITANA ŪKSIENĖ
42. RAMŪNAS FETINGIS
43. BIRUTĖ KAMINSKIENĖ
44. VYTAUTAS JANKAUSKAS
45. EDMUNDAS KASPARAITIS
46. ANTANAS MONTVILAS
47. JONAS PURKUS
48. RENATA KONTAUTIENĖ
49. ORINTA ČIČIURKAITĖ
50. ŽYDRŪNAS STUMBRA

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus
rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
Partijų, visuomeninių rinkimų komitetų rinkimų programos

Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai

Nr. 6
Mūsų vizija – Tauragė – regiono lyderis. Mes esame ir visada būsime žmonių
pusėje. Susitarkime su bendruomenių, švietimo, kultūros, sporto, verslo ir politikos atstovais dėl tauragiškių ateities.
BENDRUOMENĖ
Mūsų tikslas – stipri ir susitelkusi bendruomenė, platus bendruomeninių paslaugų tinklas, tarpusavio pagalbos tradicijos.
Skatinsime bendruomenes teikti ugdymo, slaugos, globos ir kt. paslaugas. Atsigręšime į Tauragėje gyvenančias šeimas, užtikrinsime galimybes įsidarbinti ir visiems prieinamą socialinę gerovę. Pritrauksime reikalingus specialistus – gydytojus, mokytojus, kt.
Kompensuosime būsto, mokymo išlaidas.
PAJAMŲ AUGIMAS
Sąžiningas atlygis dirbantiesiems, palankios sąlygos darbo vietų kūrimui, tvarus ir socialiai atsakingas verslas.
Skatinsime kurtis smulkų verslą, didinsime investicinį regiono patrauklumą. Bendradarbiausime su investicijų skatinimo platformomis, skatinsime kurtis pagalbos verslui
institucijų atstovybes.
SAVIVALDA
Skaidrus ir teisingas biudžeto paskirstymas.
Rengsime tauragiškių apklausas strateginiais klausimais, įtrauksime gyventojų atstovus į sprendimų priėmimą.
APLINKA
Saugi, patogi ir funkcionali gyvenamoji aplinka, visiems prieinamos viešosios
erdvės ir traukos centrai.
Išasfaltuosime žvyruotas miesto gatves per 5–7 metus. Pastatysime 3500 vietų laisvalaikio centrą-areną Tauragėje. Pritrauksime lėšas iš Valstybės investicijų programų, ES
fondų infrastruktūros gerinimui.
ŠVIETIMAS
Racionaliai naudojami ištekliai, dialogas su švietimo bendruomene, prieinamos kokybiškos švietimo paslaugos, vieninga kultūros politika.
Didinsime darželių grupių skaičių, diegsime Visos dienos mokyklos modelį. Užtikrinsime patogų viešąjį transportą rajono mokiniams. Efektyvinsime mokyklų tinklą. Tarsimės su mokytojais dėl darbo sąlygų gerinimo. Kelsime kultūros lygį.
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Nr. 6
Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai
1. GIEDRĖ STULGINSKIENĖ
2. TOMAS ALIJOŠIUS
3. TOMAS RAULINAVIČIUS
4. ANDŽELA JAKIENĖ
5. RIMANTĖ GAILIENĖ
6. RAIMONDAS MATEMAITIS
7. RIMANTAS ŽEMAITIS
8. JONAS TRAKŠELYS
9. ANTANAS STANKUS
10. DARIUS BREDELIS
11. JUSTAS KIRSTUKAS
12. ALINA ŠAUČIŪNIENĖ
13. ROMUALDAS STASYTIS
14. GINTARAS ŠADBARAS
15. SIGITAS OZGIRDAS
16. TADAS RAPOLAVIČIUS
17. VYTAUTAS NAVICKAS
18. MINDAUGAS MACAS
19. JŪRATĖ AČĖ
20. VIRGINIJUS JOKŪBAUSKAS
21. REGINA TVERSKIENĖ
22. ALGIS BAZILIAUSKAS
23. GEDIMINAS JANCEVIČIUS
24. JONAS TVERSKIS
25. ALGIRDAS TURČINAVIČIUS

26. AUŠRINĖ STEPUTIENĖ
27. LAURA MĖLINAVIČIENĖ
28. NERINGA SIMONA SAMOŠKAITĖ
29. ŠARŪNĖ STASYTIENĖ
30. EDMUNDAS KROMPALCAS
31. ARTŪRAS FETINGIS
32. ELIGIJA GERČYTĖ
33. ADOMAS LAUGALYS
34. VIDA ŠETKUVIENĖ
35. AURELIJUS ALTARAVIČIUS
36. GINTAUTĖ BENDIKIENĖ
37. INA STEPONAITYTĖ
38. NORA KVEDERYTĖ
39. LIUCIJA BARDAUSKIENĖ
40. BIRUTĖ SINKEVIČIŪTĖ
41. INGA BALČINIENĖ
42. RIČARDAS DAPKUS
43. PETRAS KAZLAUSKAS
44. ALVIDAS PIKORAITIS
45. INGRIDA ŠETKUVIENĖ
46. VIDA CANDARIENĖ
47. TOMAS SARAPINAS
48. ŽYDRŪNAS MAČAITIS
49. ANTANAS ŠATKUS
50. KĘSTUTIS MOCKAITIS

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus
rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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Partijų, visuomeninių rinkimų komitetų rinkimų programos

Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis

Nr. 10
TAURAGĖ – REGIONO KULTŪROS, LAISVALAIKIO IR EKONOMIKOS CENTRAS
Užsibrėžtų tikslų siekiame remdamiesi šiais principais:
• Savivalda – atvira, skaidri ir demokratiška. Savivaldybės paslaugos greitos
ir kokybiškos. Ūkis tvarkomas pagal modernios vadybos standartus, paslaugų kainos
vienos mažiausių Lietuvoje. Jokios tolerancijos korupcijai – viešai skelbiami ir skaidriai
vykdomi viešieji pirkimai ir aukcionai.
• Švietimas – mūsų prioritetas. Tikslas, kad vaikai užaugtų ateičiai pasiruošusios
ir atsakingos asmenybės. Mūsų vaikai mokosi, o mokytojai dirba šiuolaikiškose mokyklose.
• Šiuolaikiškos darbo vietos – didesni atlyginimai. Kuriame palankiausias investicines sąlygas Lietuvoje. Padedame kurtis smulkiam ir šeimos verslui. Rūpinamės
tauragiškių verslumo įgūdžių ugdymu.
• Pagalba ir pagarba šeimai. Tauragės rajonas – geriausia vieta auginti vaikus.
Parama šeimoms, saugi aplinka darželiuose, šeimas suartinančios laisvalaikio erdvės
ir šventės.
• Šiuolaikiškos ir kokybiškos sveikatos paslaugos. Užtikrinta medicinos paslaugų įvairovė. Gyventojai naudojasi šiuolaikiškomis medicinos paslaugomis neišvykdami iš Tauragės.
• Judėjimo kokybė ir išmani infrastruktūra. Prioritetas – daugiau saugių, išasfaltuotų gatvių. Sprendžiame parkavimo aikštelių trūkumą. Patrauklus viešasis transportas, atnaujinti autobusai, tankus dviračių takų tinklas.
• Kultūrinė įvairovė. Tikslas – Tauragė 2023 metų Lietuvos kultūros sostinė. Patrauklios ir inovatyvios kultūros erdvės, daugiau tarptautinių ir nacionalinių renginių.
Gyventojai drąsiai įgyvendina kultūros iniciatyvas ir idėjas. Planuojame įrengti kino
salę.
• Sportuojanti ir bendruomeniška visuomenė. Tikslas – Tauragėje pastatyti
multifunkcinę sporto areną. Tauragės baseinas atviras visiems. Didesnis finansavimas
bendruomenėms, sveikatingumui.
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Nr. 10
Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
1. DOVYDAS KAMINSKAS
2. SIGITAS MIČIULIS
3. MODESTAS PETRAITIS
4. RIMA BANDZINAITĖ-LATOŽIENĖ
5. VILMANTAS LIORANČAS
6. EGLĖ RAMANAUSKAITĖ
7. LINAS JANUŠONIS
8. DARIUS STANKUS
9. JUOZAS KNIUKŠTA
10. VILIJA KRŪGELIENĖ
11. JOLITA VILIMAITIENĖ
12. SONATA JURGILIENĖ
13. JOVITA VERPEČINSKIENĖ
14. TOMAS ARVASEVIČIUS
15. JONAS SABUTIS
16. GINTARAS CEMNALIANSKIS
17. RIMA ZERINGIENĖ
18. LINA ZOBĖLIENĖ
19. EDVARDAS ŽEMGULIS
20. VYTAUTAS REMEIKIS
21. BIRUTĖ SAGATAUSKIENĖ
22. VIDAS BAKŠAS
23. NEDAS BUDGINAS
24. ASTA MIZGIRYTĖ
25. LINA ASTRAUSKIENĖ

26. GINTARĖ STULGIENĖ
27. VIDAS METRIKIS
28. EDVINAS BENETIS
29. MARTYNAS SENKUS
30. MINDAUGAS LUKOŠAITIS
31. DEIVIDAS DRAGŪNAS
32. DAINA STALNIONIENĖ
33. AIVARAS SKARBALIUS
34. TADAS BRONISLOVAITIS
35. ROMAS MUZIKEVIČIUS
36. VILIUS STUMBRA
37. INDRĖ OZGIRDAITĖ
38. ARŪNĖ PAULAUSKIENĖ
39. RASA DANILAVIČIŪTĖ
40. GEDIMINAS EIČAS
41. BIRUTĖ STANKIENĖ
42. RENATA GRAUSLYTĖ
43. GODA KOŠINSKYTĖ
44. RASA LIORANČIENĖ
45. SIGITA NAVAKAUSKIENĖ
46. ROBERTAS MICKEVIČIUS
47. DONATAS DIRGINČIUS
48. VYTAUTAS MACAITIS
49. MINDAUGAS PIEČIA
50. DIANA VAITIEKIENĖ

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus
rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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Visuomeninis rinkimų komitetas
„Nepartinė Tauragė“

Nr. 11
Mūsų komitetas, įkurtas neabejingų savo krašto likimui bendraminčių būrio, siekia ne partinės, o pilietinės demokratijos bei asmeninės piliečių atsakomybės. Dalyvaujame savivaldos rinkimuose ir kviečiame visus Tauragės krašto žmones dirbti kartu. Būtent kartu, nes savivaldą mes suvokiame kaip platų gyventojų ratą, priimantį
aktualiausius Tauragės krašto bendruomenei sprendimus.
Kviečiame padėti tašką tokiai „savivaldai“, kurios vykdytojai, vos išrinkti, nusisuka
nuo žmonių ir siekia vien tik partinės arba asmeninės naudos.
Kuomet partinė demokratija išgyvena gilią moralinę krizę, mes, aiškiai suvokdami
tikrąją savivaldos misiją, įsipareigojame į šią veiklą įtraukti visus, norinčiuosius dirbti
dėl mūsų krašto suklestėjimo. Atėjo laikas patikėti, kad savo krašto tikrieji šeimininkai
esame mes patys. Atėjo laikas patikėti ir tuo, kad niekas neturi teisės nustumti mus į
užribį ir nuspręsti už mus.
Šūkis „Už tikrąją savivaldą!“– tai tikslas sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų pilietiškiems krašto žmonėms galimybę veikti išvien.
Atstovaudami visą Tauragės krašto nepartinės bendruomenės dalį (o ji yra pati didžiausia), pasisakome už bendruomeniškumą, nes tik bendruomenės geriausiai žino
savo gyventojų problemas, siekius ir lūkesčius.
Tik pasitarę su Tauragės krašto gyventojais, taupydami biudžeto lėšas, skirsime jas
kultūros, švietimo, socialinių ir kitų poreikių tenkinimui.
Spartinsime miesto ir kaimų gatvių asfaltavimo darbus pagal sudarytą eilę ir jos
besąlygiškai laikysimės.
Mes pasisakome už verslumą, sveiką protą, sąžinę, pagarbą ir kitas žmogiškąsias
vertybes.
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Nr. 11
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Nepartinė Tauragė“
1. VIDAS BIČKUS
2. EUGENIJUS MARGIS
3. ROBERTAS PIEČIA
4. RITA MILIŠKEVIČIENĖ
5. SIGITAS KANCEVYČIUS
6. RASA BARTKUVIENĖ
7. ANDRIUS BURMISTROVAS
8. VIRGINIJUS LATVAITIS
9. LINA MĖLINIENĖ
10. JULIUS OPTAS
11. JUSTAS OPTAS
12. DAIVA BAJORINIENĖ
13. JUOZAS JANKEVIČIUS
14. ALDEVINA STURIENĖ
15. GINTARAS NEJUS
16. VIDA KASPUTIENĖ
17. GEDIMINAS MAROZAS
18. MILDA LAURINAVIČĖ
19. LEONAS LEIKUS
20. ROBERTAS LIORANČAS
21. INGRIDA VOROBJEVIENĖ
22. ANDREJ ORLOV
23. DONATAS GIRSKIS
24. EDMUNDAS MOCKUS
25. LAURA KUIZINIENĖ

26. EUGENIJUS ABROMAS
27. JURGITA PETRAITIENĖ
28. ALGIMANTAS BAJORINAS
29. STASYS BARDAUSKAS
30. SIMONAS BLADŽIUS
31. TADAS GEŠTAUTAS
32. VIDMANTAS VITKUS
33. REMIGIJUS MARAULIS
34. ROKAS ŠTURMA
35. ALMANTĖ ENDRIEKUTĖ
36. IEVA LASAUSKIENĖ
37. VYTAUTAS ŠEGŽDA
38. REMIGIJUS ŽUKAUSKAS
39. EDITA BARANAUSKIENĖ
40. RITA KATERSKIENĖ
41. SAULIUS STRAVINSKAS
42. LORETA GERULIENĖ
43. KLAIDAS PILKIS
44. KORNELIJA STIRBYTĖ
45. LINA BARTKIENĖ
46. GIEDRĖ JANKAUSKIENĖ
47. RASA KOVALEVSKIENĖ
48. VALDEMARAS BAKŠAS
49. ELIGIJUS LAUGALYS
50. ARŪNAS GENDROLIUS

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus
rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.
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Darbo partija

Nr. 12
Mes, Darbo partija, esame įsitikinę, kad asmeninė valdžios ir valdininkų atsakomybė už priimtus sprendimus bei rinkimų pažadų įgyvendinimą yra būtina sąlyga,
siekiant grąžinti žmonių pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis bei įtraukti juos į
valstybės valdymą.
Vietos valdžia turi tapti žmonių valdžia, o savivalda – realia. Todėl sieksime,
kad savivaldybėms būtų perduota atsakomybė, funkcijos ir ištekliai, susiję su vietos
gyventojų poreikių tenkinimu.
Užkirsime kelią korupcijai ir švogerizmui. Todėl savivaldybės tarnautojai už
savo sprendimus turės prisiimti atsakomybę savo turtu ir atlyginimu.
Užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausiai atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius.
Skatinsime kultūrinį lavinimą. Todėl užtikrinsime kultūros, kuri turi įtakos asmenybės dvasinių vertybių formavimui, tinkamą finansavimą ir jos prieinamumą visiems.
Organizuosime ir teiksime tik kokybiškas socialines paslaugas. Optimizuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji realiai padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai, senjorui.
Sutelksime dėmesį į vaikus auginančias šeimas ir jaunimą. Remsime jaunas
šeimas - padėsime joms gaunant lengvatinį ilgalaikį kreditavimą įsigyjant būstą.
Sukursime palankias sąlygas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti. Stiprinsime šeimos gydytojo instituciją ir įgyvendinsime skatinimo priemones sveikatos priežiūros specialistams, ypač jauniems, dirbti
miesteliuose, atokesnėse nuo savivaldybės centro gyvenvietėse.
Remsime verslą, kuriantį naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas.
Todėl didinsime smulkaus ir vidutinio verslo fondą, iš jo remsime darbo vietas savivaldybėje kuriantį smulkųjį verslą.
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Nr. 12
Darbo partija
1. VAIDOTAS GLOBYS
2. SANTA KAIRIENĖ
3. ALGIRDAS MEDEIKIS
4. LINAS PIEČIA
5. SNIEGUOLĖ ŠLIAŽIENĖ
6. DAINIUS REMEIKA
7. VYTAUTAS JUŠČIUS
8. VIKTORAS JAKUBAUSKAS
9. ELA DOVGIENĖ
10. DARIUS ŠILIMAITIS
11. ONA LAURINSKIENĖ
12. SONATA GAIŽAUSKIENĖ
13. AIDANAS NORVILAS
14. MINDAUGAS JAKUTIS
15. JONAS KALĖDA

Skelbiami kandidatų sąrašai gali pasikeisti Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinus ir išbraukus Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo reikalavimus neatitinkančius kandidatus. Aktualius kandidatų sąrašus
rasite www.vrk.lt ir balsavimo patalpose rinkimų dieną.

27

RINKIMŲ APYLINKĖS

1. Prezidento g. 27, Tauragė

Prezidento g. 27, Tauragė

2. J. Tumo-Vaižganto *

J. Tumo-Vaižganto g. 123, Tauragė

3. Tauragės *

J. Tumo-Vaižganto g. 10, Tauragė

4. Dariaus ir Girėno *

Dariaus ir Girėno g. 3, Tauragė

5. Aerodromo

Aerodromo g. 7, Tauragė

6. Moksleivių *

Moksleivių alėja g. 14, Tauragė

7. Laisvės

Laisvės g. 19, Tauragė

9. Melioratorių *

Melioratorių g. 9, Tauragė

10. Taurų *

Alėjos g. 3, Taurų k., Tauragės r.

11. Lauksargių *

Beržų g. 1, Lauksargių k., Tauragės r.

12. Kęsčių *

Elbento g. 5, Kęsčių k., Žygaičių sen., Tauragės r.

13. Sartininkų *

Pieninės g. 28, Sartininkų, Tauragės r.

14. Žygaičių *

Žygaičių g. 17, Žygaičių k., Tauragės r.

15. Vizbarų *

Veringos g. 9, Visbarų k., Tauragės raj.

16. Aukštupių *

Šviesos g. 9, Aukštupių k., Tauragės r.

17. Dapkiškių *

Pilaitės g. 5, Dapkiškių k., Tauragės r.

18. Norkaičių *

Jūros g. 1, Norkaičių k., Tauragės r.

19. Pagramančio *

J. Mažeikos g. 15, Pagramančio mstl., Tauragės r.

20. Mažonų *

Vilties g. 2, Mažonų k., Tauragės r.

21. Lomių *

Vilties g. 8, Lomių k., Tauragės r.

22. Šakviečio *

Mokyklos g. 4, Šakviečio k., Tauragės r.

23. Juodpetrių

Pakrantės g. 1, Lapurvio k., Tauragės r.

24. Skaudvilės *

Žemaitės 12, Skaudvilės m., Tauragės r.

25. Adakavo *

Bibliotekos g. 4, Adakavo k., Tauragės r.

26. Trepų *

Parko g. 7, Trepų k., Tauragės r.

27. Vaidilų *

Žiedo g. 15, Pilsūdo k., Tauragės.r

28. Batakių *

Ateities g. 18, Batakių k., Tauragės r.

29. Eidintų *

Santakų g. 17, Eidintų gyv., Tauragės r.

30. Gaurės *

Gėlių g. 4, Gaurės mstl., Tauragės r.

31. Kunigiškių *

Tuopų g. 2, Kunigiškių k., Tauragės r.

32. Eičių *

Mokyklos g. 10, Eičių k., Tauragės r.

33. Baltrušaičių *

Liepų g. 5, Baltrušaičių k., Tauragės r.

34. Dauglaukio *

Tvenkinio g. 9, Dauglaukio k., Tauragės r.

35. Drąslaukio *

Mokyklos g. 6, Dacijonų k., Tauragės r.

* Pritaikyta neįgaliesiems
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Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 50

Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 50 kontaktai
Adresas
Tel.
El. paštas

Respublikos g. 2, 414 kabinetas, Tauragė
8 655 66 169
tauragesapygarda2019@gmail.com

Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Gintarė Rakauskienė
telefonas – 8 655 66 169

Rinkimų komisijos narių sąrašas
Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktai

Gintarė Rakauskienė

pirmininkė

tauragesapygarda2019@gmail.com

Tadas Pauparis

pavaduotojas

8 655 48 271
tadas.pauparis@taurage.lt

Albina Urbutienė

sekretorė

8 610 48 671
albina.urbutiene@gmail.com

Milius Linas

narys

8 611 19 521
lmilius.komisija@gmail.com

Aušra Norvilienė

narė

8 655 56 300
ausranor@gmail.com

Genovaitė Pukelytė

narė

8 652 21 710
genovaite.pukelyte@taurage.lt

Diana Karpienė

narė

8 618 07 490
dianakarpiene@gmail.com

Mantas Skirmantas

narys

8 646 14 041
mantas.skirmantas@gmail.com

Rimantė Zuokaitė-Gylienė

narė

8 685 79 687
rimantezu@gmail.com

Mindaugas Radvila

narys

8 631 31 950
radvila.mindaugas@gmail.com
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Leidėjas: Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 50

Tiražas: 18 000

